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Screw the needle (35 mm 25 G), then insert the

anesthesia cartridge into the syringe body (Adrenaline

1/200 000).

Insert the locking sleeve as far as it will go.

Uncap the needle.

Insert the syringe into the tube until the tip of the

needle reaches the tube outlet.

Handle the EZ-Block by holding the syringe and tube

like a pen.

Insert the tube of the EZ-Block in the mouth wide

open of the patient.

5mm below the ear inter-tragic notch, palpate the

posterior edge of the mandibular ramus in the

hollow formed by the protrusion of the condyle

when the mouth is wide opened (see

recommandation⑤).
5mm below the ear inter-tragic notch, press and

firmly hold the tip of the EZ-Block against the

posterior edge of the mandibular ramus in this

hollow .

The tip of the EZ-Block should NOT be

positioned behind the earlobe.

Press the tube against the occlusal surfaces of the

contralateral upper premolars.

Ensure that the patient keeps his mouth open

without moving his mandible laterally.

If the patient is edentulous, the guide tube is placed 1

cm below the maxillary edentulous ridge and oriented

as laterally as possible.

After a visual check (for some patients, the

penetration point may look higher than the point

with freehand technique (A) ), push the syringe in a

single step until bone contact or until it stops against

the tube inlet.

If bone contact is obtained prematurely, straightening

the axis of the tube toward the contralateral canine

allows the needle to be pushed deeper.

Inject a cartridge slowly, after performing the

aspiration test. In case of pulpitis, periapical infection,

or stressed patient, a second injection at the same

place is sometimes necessary.
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Schroef de naald (35 mm, 25 G) op de spuit en

plaats de patroon vervolgens in de spuitcilinder

(Adrenaline 1/200 000).

Breng de vergrendeling tot de aanslag in de

spuitcilinder. Verwijder de naalddop.

Steek de spuit in het buisje van de EZ-Block,

totdat de punt van de naald de uitlaatopening van

het buisje bereikt.

Houd bij hantering van de EZ-Block de spuit en

het buisje vast als een pen.

Breng het buisje van de EZ-Block in de wijd

opengesperde mond van de patiënt.

Palpeer bij een wijd opengesperde mond 5 mm

onder de intertragale inkeping van het oor de

door de uitstekende condylus gevormde holte

(zie aanbeveling⑤).
Plaats en houd het uiteinde van de EZ-Block

stevig in deze holte, 5 mm onder de intertragale

inkeping van het oor (tegen de achterrand van de

onderkaak).

Het uiteinde van de EZ-Block mag NIET achter

de oorlel worden geplaatst.

Plaats het buisje van de EZ-Block tegen het

kauwvlak van de bovenste contralaterale

premolaren.

Zorg ervoor dat de patiënt zijn mond open houdt

zonder zijn onderkaak zijwaarts te bewegen.

Bij een tandeloze patiënt wordt het buisje 1 cm

onder de edentate maxillaire rand geplaatst en

zoveel mogelijk zijwaarts gericht.

Na een visuele controle (bij sommige patiënten is

het punt van naaldinvoer hoger dan bij een vrije

hand (A) ) wordt de spuit in één keer ingedrukt,

totdat het bot geraakt wordt of totdat de spuit

tegen de inlaatopening van het buisje van de EZ-

Block stoot.

Als de naald voortijdig het bot raakt, kan er

dieper geïnjecteerd worden door de lengteas van

het buisje naar de contralaterale hoektand te

richten.

Injecteer na het uitvoeren van een aanzuigtest

langzaam een eerste patroon. Injecteer in geval

van pulpitis, een wortelpuntontsteking of bij een

angstige patiënt een tweede patroon op precies

dezelfde plaats.
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Recommendations

Palpate the posterior edge of the mandibular ramus (B),

5mm below the ear inter-tragic notch (C), in the hollow

formed by the protrusion of the condyle when the mouth is

opened.

The patient in a semi-sitting position, the head slightly

extended.

For an injection on the right side, the practitioner (right-

handed) stands in front of the patient.

For an injection on the left side, the practitioner (right-

handed) stands behind the patient.

To stabilize the EZ-Block, ask the patient to turn his/her

head towards the anesthesia side (D).

The patient should keep his/her head turned during

the injection.

Hold the tip of the EZ-Block in place by applying a

transverse force (E).
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Aanbevelingen

Palpeer bij een wijd opengesperde mond de achterrand

van de mandibulaire tak (B), 5 mm onder de intertragale

inkeping van het oor (C), in de door de uitstekende

condylus gevormde holte.

De patiënt bevindt zich in een halfzittende positie, het

hoofd licht gestrekt.

Bij een injectie aan de rechterkant staat de

(rechtshandige) behandelaar vóór de patiënt.

Bij een injectie aan de linkerkant staat de (rechtshandige)

behandelaar achter de patiënt.

Vraag, ter stabilisering van de EZ-Block, de patiënt

zijn/haar hoofd naar de verdoofde kant (D) te draaien.

Hij/zij moet zijn/haar hoofd tijdens de injectie gedraaid

houden.

Houd het uiteinde van de EZ-Block vast en oefen in

transversale richting kracht uit (E).
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